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 En bok om Finlands ekonomi.

 N. C. FREDERIKSEN: Finland, dets private og offentlige Okonomi. Kbhvn
 9oi .

 Sedan Europas uppmarksamhet och intresse genom det s. k.
 februarimanifestet och darmed i samband staende handelser blifvit fast pa

 Finland och dess f6rhallanden, uppblomstrade pa de fiesta kultursprak en

 rikhaltig litteratur om detta land. Till de mest sakrika och objektiva fram-

 stallningarne torde N. C. Frederiksens ofvan anforda arbete, som samti-
 digt kommit ut pa danska, franska och engelska, kunna raknas. Dettas
 forfattare har haft en synnerligen originell lefnadsbana och om denna
 torde med ett par ord bora erinras f6r att f6rklara de synpunkter, som
 aro de ledande f6r framstallningen.

 Vid unga ar ifrig skandinav och politiskt intresserad, blef Frede-

 riksen tidigt professor i statsekonomi vid Kopenhamns universitet. Han
 paverkades betydligt af 1850- och 6o-talens liberala str6mningar. Ej blott

 som larare och forfattare utan afven som folktingsman och praktisk hus-

 hallare med synnerligen omfattande verksamhet s6kte han forverkliga
 tidens laror. Det parti han i riksdagen tillhbrde, hade satt stora ekono-
 miska reformer pa sitt program sasom: ratt for en hvar att besitta jord,

 fullstandig frihandel, formogenhets- och inkomstskatt o. s. v. Fortfarande

 framtrada hos honom samma grundaskadningar. Emellertid hade han
 invecklat sig i for vidlyftiga affarer. Den stora ekonomiska krisen pa
 midten af I870-talet st6rtade ocksa honom. Han nedlade sitt mandat som
 folkrepresentant, begarde och fick afsked fran professuren och for till
 Amerika for att skapa sig en ny framtid.

 Dar blef han efter nagra ar ledare f6r en vidtomfattande koloni-
 seringsverksamhet, som att b6rja med var lonande, men afven har vaxte

This content downloaded from 128.135.12.127 on Tue, 21 Jun 2016 13:09:42 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 de hopade uppgifterna honom ofver hufvudet. Paniken kom och ruinerade
 honom for andra gangen och han atervande till Europa. Det ar val
 minnen frain denna hans verksamhetstid, som visa sig i ett ofta fram-
 tradande intresse f6r Finland ur synpunkten af att kunna gora det till ett
 kolonialland.

 Sedan I889 har han vistats i Europa, sysselsatt med journalistik
 och forfattareskap. Han har dock darvid icke egentligen agnat sig at
 forskningsarbete, ej heller foreliggande bok om Finland torde gora an-
 sprak pa att vara resultatet af nagot sadant. Redan dess yttre form -
 icke en enda hanvisning i noter till det behandlade materialet - han-
 tyder pa arbetets syfte att vara en samarbetning af tillgangliga statistiska
 fakta for att visa landets ekonomiska och i nagon man politiska belagenhet

 vid tiden for februarimanifestets promulgerande 1.

 Ur finsk synpunkt maste det emellertid vara fordelaktigt ej blott
 att fa sina ekonomiska f6rhallanden framlagda for den vasterlindska bil-

 dade allmanheten af en sa belast och erfaren f6rfattare som prof. Frede-
 riksen, utan ocksa ar det gynnsamt for landets inbyggare sjalfva att se
 sitt arbete bedomdt af en sa nykter man som han, att kunna fa tillvarataga
 de synpunkter, en person med sa vidstrickt ekonomisk erfarenhet kan ha

 att framhalla till landets forkofran och utveckling. Sa uppmanar han fin-

 name att afskaffa de rester af naturahushallning som annu finnas kvar,
 sa ger han exempelvis med stod af sina erfarenheter fran Amerika antyd-
 ningar om hvilka stora inkomstkallor som ligga obegagnade, i det att bar-
 odling och fiskodling i ett sa fbr dessa industrier lampligt land pa grund
 af okunnighet alldeles icke tillgodogoras eller genom foraldrade metoder
 icke tillnarmelsevis gifva den afkastning de borde. Dylika anmirkningar
 fortjana vil ocksa att uppmirksammas i andra land med beslaktade f6r-
 hallanden, t. ex. vart eget.

 I det forsta kapitlet, som fatt en val anspraksfull rubrik >saregen
 kultur>), behandlas inledningsvis en del historiska och etnografiska fakta.

 Nagra uttalanden, som om den svenska kulturens betydelse for finsk eko-
 nomisk utveckling, det svenska spraket som kulturformedlaren, den lutherska

 1 Boken inledes med en (visserligen illa korrekturlast) summarisk framstallning
 (endast titlar) af de forfattaren tillgingliga kalloma. Denna fortjanar sarskildt framhallas
 sorn en latt tillgAnglig orienterande f6rteckning 6fver den viktigaste litteraturen r6rande
 Finlands ekonomiska, politiska och sociala f6rhallanden.

 i8o  LITTERATUR
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 LITTERATUR

 kyrkan som bildningsbringaren i aldre tider, vacka ej gensagor till lifs,
 men en del andra i kapitlet namnda fakta aro ej bevisade, och man tycker

 det vara ganska on6digt att omnamna dem, eftersom de synbarligen en-
 dast ha ett aflagset samband med Finlands ekonomiska forhallanden.

 Darefter (kap. 2 och 3) tages under behandling akerbruksidkarnes

 stora samhallsklass. For oss svenskar erbjuder denna framstallning gifvet-

 vis ett mindre intresse. Vi kanna ju fran vart eget land, dar vi haft en
 med den finska jamlopande utveckling, till storbonder, smabonder, torpare

 och backstugusittare, de olika jordnaturerna och deras fdrsvinnande, den

 medeltida byns skiftning och utflyttning o. s. v., hvilket alltsammans ar

 af intresse att meddela en europeisk allmanhet som bakgrund till att forsta

 huru ohistorisk den inaugurerade regeringspolitiken med jordutdelning ar.

 Ocksa ar oss bekant, hvilka i en dansks ogon betydande vidder
 maste tillhora en enda gard och de olika slags jord som inga i en sadans
 agor. Den finska statistiken uppger ett totalbelopp af 18,000 gardar i
 landet. Af dessa ha ungefar 2,700 minst oo00 har odlad jord, 22,000
 mellan 25-- 00 har, 6,000o mellan 5-25 har och 32,000 under 5 har.
 Af dessa brukas de allra fiesta af agarne. Arrendatorer forekomma mest
 pa kronogodsen. Ej ens pa de storre godsen har uppstatt ett arrendator-
 stand sasom i England och Danmark. Pa sista tiden sk6njas dock ten-
 denser i nya riktningar, i det kapitalstarka aktiebolag, som visserligen forst

 k6pt gardarne for att afverka skogen, bilda stora godskomplexer och skota
 dem med moderna hjalpmedel, maskiner o. s. v.

 I dessa kapitel skildras darjamte kulturhistoriskt intressanta odlings-

 satt och byggnadsforhallanden, liksom det tragiska 6de, som, om ej staten
 tradt emellan, kunnat 6fverga en del af de fria bonderna i de lan, som
 172I och I743 er6frades af Ryssland, och som sedan aterforenades med
 de I809 forvarfvade, - de s. k. ryska donationsgodsens historial.

 Det finska akerbruket har under de senaste artiondena liksom i

 de andra nordiska staterna andrat mal och medel. Afven om afkastningen

 af sadesodlingen, raknadt i 5-arigt medeltal, okat fran 4,5 till 5,5 hi. per

 invanare i landet och salunda anger en betydande stegring, sa ar detta
 anda ej mycket i jamforelse med den utveckling akerbrukets binaringar

 1 S. 26 synes f6rf. ha ett vdl djarft pastaende: )kunstige Klasser findes der hel-
 digvis ikke mere i Finland. Ligesom Adelen ikke mere har saerlige Klasserettigheder er de
 gamle industrielle og kommercielle Lav ogsaa i den nyere Tid ophaevede.a Harmed bortser
 ju forf. alldeles fran att den politiska folkrepresentationen just ar byggd pa en konstlad
 klassuppdelning af samhallet. Vidare adlas i stor utstrackning fortfarande, hvilket ju visar
 att adelskapet efterstrafvas f6r de med detta f6renade sarskilda rattigheterna.

 I8I
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 LITTERATUR

 kunna uppvisa. Uppfodande af hastar och farsk6tsel ha visserligen gatt
 framat, men den st6rsta stegringen faller inom boskapsskotseln. Ar 1865
 funnos 671,000 vinterf6dda kor i landet, I881 753,000 och 1898 I,091,0001.
 Darfor har ocksa smorexporten 6kats fran 43/4 million i arligt medeltal i

 borjan af I870-talet till omkring 14,5 million kg. ar 1897, det ar, som har
 den h6gsta siffran. De foljande aren ha visat betydlig nedgang. Huru-
 vida denna kan forklaras darigenom att den senaste uppsvingsperioden
 skulle sa ha okat vilstandet inom landet, att den inhemska konsumtionen

 skulle absorberat minskningen i export, ar svart att kontrollera. Emellertid
 maste man darvid komma ihag, att margarinen ar forbjuden, sa att kon-
 sumtionen i Finland ej kan fa sina behof efter sm6r ersatta genom be-
 slaktade naringsamnen.

 Infor sa glansande resultat inom mejerisk6tseln vacker det endast
 loje da en medarbetare i generalguvernorens officiella tidning beklagar, att
 finnarne latit sadesodlingen trada tillbaka f6r denna. Det enda ratta skulle
 vara att odla sad och branna brannvin af saden. Dylika artiklar visa en-
 dast, att forfattaren kommit fran ett land med efterblifven ekonomisk kul-
 tur och dar brannvinsskatten blifvit en af statens st6rsta och allra ound-

 gangligaste inkomstkallor.

 Vardet af bruttoafkastningen af akerbruket i Finland har f6r 1896
 beraknats till 306 mill. mark (I mk = 72 ore). Sadesodlingen gaf daraf
 I35 mill. och inom denna ragen framemot halfva beloppet. Utbytet af
 mjolken beraknas till I21 mill. efter en berakningsgrund, att en liter mjolk
 varderas till 10 penni och de I,1oo,ooo korna lamnat I,IOO liter hvar un-
 der aret. K6tt, ull, saldt ho och agg m. m. uppskattas till 50 mill. mark.

 Detta resultat, i ett land med annu ej pa langt nar tillvara-
 tagna utvecklingsmojligheter, b6r under gynnsamma f6rhallanden enligt
 Frederiksen kunna goras mycket biittre. Men darfor krifves ej blott att
 de hogre och lagre undervisningsanstalterna fa fortga och utvecklas efter
 nya tiders behof, utan ocksa att landet ej utsattes for en tullpolitik, som
 afstanger det fran mojligheten att utifran anskaffa de forbattrade redskap

 och maskiner, som talrika uppfinningar dagligen bringa i marknaden.
 En lika om ej en annu mer betydande utveckling forete skogs-

 varden och afkastningen af skogsbruket (kap. 5). Hur man an vill karak-
 tarisera begreppet skogbevuxen mark, ar Finland vasentligen ett skogsland.

 Skogen bestar till stbrsta delen af gran och furu, ehuru andra traslag som

 Dessutom oxar och tjurar: I88I 65,ooo och I898 79,000, ungboskap: I881
 211,000, I898 315,000.

 182
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 t. ex. aspen pa grund af sitt varde for vissa industrier fatt ekonomisk
 betydelse. Pa grund af denna rikedom pa tra bdslade man med det-
 samma. Svedjande och tjarbranning aro val nu f6r tiden begransade,
 men annu beh6fs i de skogrika trakterna for en gard i Vasa Ian 9go
 kubikmeter bransle, i Nylands I23 kbm., da ett hushall i staderna far
 noja sig med 14.

 Det klagas ocksa i Finland 6fver att de privata jordagarne allt
 for garna salja sin skog och dartill f6r ett lagt pris. Detta har ocksa
 medfort i stort sedt en sk6fling af tillgangarne. Mot denna klagan
 framhaller prof. Frederiksen andra synpunkter: hvarf6r skulle icke bon-

 derna salja skogen, da det for dem ar fordelaktigare att ha kapita-
 lerna, och kunde val utan de penningsummor, som influtit f6r skogen,
 landtbruket ha utvecklats sa som skett? Visserligen ha olika manniskor
 olika formaga att riktigt behandla inkomsten af skogsf6rsaljningen, men

 denna skillnad finnes pa alla omraden, och att smab6nder salja for under-

 pris torde bero pa, att penningen just for dem har det st6rsta vardet.
 I skogspolitiska fragor ar Frederiksen trogen sina liberala tradi-

 tioner. Han erkanner det principiellt riktiga i 1886 ars skogslags forbud
 for enskilda att f6rstora sin skog, men diremot gillar han ej forslagen att

 efter svenskt fbrfarande i vissa lan forbjuda export af vissa dimensioner.

 Han framhaller stordriftens betydelse vid foretag af denna art. DI det
 hele synes man i Finland ikke fri for de Fordomme mod Handel og
 Mellemmsend, som man saa ofte moder i mindre udviklede Lande. Man

 er isaer uvillig stemt mod Mellemmaend, der k0be Skovlodder for igen at

 saelge dem til andre. Men man anerkender i det Hele ikke tilstraekkeligt

 Handelens Betydning. Det er dog f0rst denne der giver Traeet Vaerdi.
 Det er ikke nok at Traeet findes; man maa forstaa at selge det, att
 Samle de fornodne Masser og at benytte Konjunkturerne.* Foljaktligen
 ar hans uppfattning af den ocksa i Finland vackta fragan om aktiebo-
 lagens ratt att kopa och besitta skogsegendomar gifven. Afven utlin-
 dingars ratt till placering af kapital i dylika bolags aktier eller hithorande

 verksamhet inom landet anser han naturlig, >man har ju i allmanhet icke
 nagot emot att fa frammande kapital in i landet>.

 Totalvardet af hela exporten travaror (oarbetadt tra, halfforadladt

 och foradladt, dari tramassa och daraf tillverkadt papper inraknadt) utgor
 omkring Ii8 mill. mark eller 64 ?/o af landets hela exports varde 1899.
 Traet ar underkastadt exportafgifter, ungefar 5 ?/o af dess varde pa rot,

 I83
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 och man har f6reslagit att oka dessa afgifter, nagot som Frederiksen i
 6fverensstammelse med sina allmanna grundsatser anser f6rkastligt.

 En alldeles sirskild stallning som skogsagare intager den finska
 staten. Denna ager namligen omkring 14 mill. har land. Af dessa aro
 8,5 mill. har mossar, klippor och vatten, 3,5 mill. har skogsmark i trakter,
 som kunna ge afkastning, och I,2 mill. har ungskog, allt enligt forststyrel-
 sens berakning. Deras virde uppgar till ett par Ioo mill. mark.

 Forr, innan man insag statsskogarnes varde, 6dslades med dem
 och de vansk6ttes. For ej sa lange sedan t. ex. gaf man nybyggare
 stora skogsarealer, hvilka de ej behandlade battre, an att de genast af-
 yttrade dem. Darmed har man nu ocksa upphort. I olika trakter bil-
 dades intill I895 kronoparker pa sa satt att staten ink6pte f6r skogs-
 odling lamplig mark, som f6rut afverkats, for att dar drifva rationellt skogs-

 bruk. Den nuvarande forststyrelsen far erkannandet att sta pa hojden
 af var tids asikter om f6rstandig skogsvard, en sadan, som har ekono-
 miska mal i sikte. All mogen skog skall afverkas och detta ske i den
 utstrackning konjunkturerna krafva, sa att man ej enbart strafvar efter en

 lika stor arlig produktion. I allmanhet borde mera kapital anvandas pa
 skogsvardens utveckling i ett land, dar staten har st6rre domaner an i
 nagot annat i Europa och darmed en af de viktigaste och intressantaste
 uppgifter, en statsmakt kan fa.

 Skogs- och akerbruk aro Finlands viktigaste naringsgrenar. Ej pa
 langt nar samma betydelse f6r landet hafva de andra tillsammantagna.
 Tillgodogorandet af bergen saval granit som kalksten sker till husbehof
 och f6r en eller ett par millioner mark i export. Landet ar ej vidare
 rikt pa mineralier. Den malm som f6rekommer i st6rre mangd, jarn-
 malmen, innehaller mindre procent jam an den importerade svenska.
 Importen af rajarn och jarnvaror ar h6gst betydande. Ar I898, som
 visar de h6gsta siffrorna pa grund af sardeles gynnsamma konjunkturer,

 aro siffrorna: jarnvagsskenor 27,000 ton, tackjarn 21,600 ton, ofriga slag
 37,000 ton. Af jarn exporteras ocksa ratt stora kvantiteter, men hvad
 forbrukningen inom landet upptar, beraknas till 44,ooo ton. Totalmangden,
 omsatt i rajarn, anses vara I35,000 ton eller 50 kg. per innevanare i
 landet. Alla dessa siffror ange ett betydande uppsving. Detsamma finner
 man, om man f6r samma ar 1898 beraknar hvad som nedlagts pa maski-
 ner, redskap och apparater. Detta varde uppgar till 40 mill. mk mot 13
 mill. I889.

 l$4
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 En motsvarande 6kning foreter ocksa industrien: bruttoafkastnin-

 gen 1897 utgjorde for bomullsmanufakturverk I9,8 mill., mekaniska verk-

 stader och jarngjuterier I9,2 mill., pappersbruk, tramassefabriker o. s. v.
 18,4 mill., garfverier och laderfabriker I2,5 mill., sockerraffinaderier Io,4
 mill. och tobaksfabriker nara 9 mill. mark o. s. v. Den enda, hvars
 afkastning sjunkit, ar brannvinsbranningen (I898 for 6 /4 mill. marks varde

 mot I 1/3 mill. I886) och efter I899 med dess manga tidningsindrag-
 ningar torde afkastningen af tryckerier och grafiska anstalter ha gatt ned
 fran de 5 mill. mark, som utgjorde I898 ars produktion. Industriens hela
 bruttoafkastning (sagverkens inraknad) slutar pa en summa af 284 mill.
 mark I898 mot I 4 mill. mark 1887.

 Med skarpa framhaller emellertid forfattaren, att en stor del af

 dessa industrier icke hvila pa sund ekonomisk grund. De uppehallas med
 konstlade medel genom de egendomliga tullf6rhallandena, som rada i
 landet. En del fabrikers betydande vinst inh6stas salunda pa det helas
 bekostnad. Exempelvis atnjuta fabrikerna i Tammerfors det markliga
 privilegiet att infora ravaror for sina behof tullfritt, en for dem vinstbrin-

 gande undantagsstallning.

 Detta industriens uppsving har medfort uppkomsten af en talrik
 arbetarklass och en stegring i deras loneforhallanden. Den finske arbe-
 taren anses ha goda egenskaper och utvecklingsm6jligheter. Annu har
 dock ej industrien natt den omfattning, att arbetarforhallandena kunna

 jamf6ras med de stora industrilandens. Borjan till en skyddslagstiftning
 och olycksfallsf6rsikringslagstiftning ar gjord som dock ar ganska ofull-

 komlig. Detta beror val till stbrre delen pa att forhallandena annu ej
 aro sa utvecklade, att misshalligheterna framtradt sa skarpt.

 Forutsittningarna for den finska industriens utveckling synas vara
 forhoppningsfulla. De tusen sjoars land har i sina fall kraftkallor, som
 annu pa langa vagar ej tillvaratagits, och deras betydelse okas an mer,
 .om de pa experimentens stadium befintliga metoderna att skilja metallen

 fran malmen visa sig realiserbara. En storre fara hotar enligt f6rf. fran annat

 hall. Som nyss antydts, hvilar redan en del industrier pa osund ekono-
 misk grund. Skulle en tullunion med Ryssland bli en verklighet, skulle
 de redan olampligt hoga tullarne an vidare hojas och nya nastan pro-
 hibitiva inforas. Allt flere industrier skulle byggas pa konstlade forutsatt-

 ningar. De ekonomiska resultaten af den ryska tullpolitiken erbjuda,
 afven om statistikens siffror darifran vore tillf6rlitliga, icke nagon f6rebild,

 Ekonomisk Tidskrzif. 1902.  3
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 som manar till efterfoljd. Dylika fragor ligga emellertid utom landtdagens
 lagstiftningsmakt.

 Annu mer odelaggande an for industrien vore tullunionen for om-

 sattningen, sjofarten och handeln, >>civilisationens nyttiga tjanare>. Utom
 det att Finland isolerades, ar det for ofrigt langt ifran sakert, att inkom-
 sterna for statskassan skulle stiga. Det visar sig, menar f6rf., att det moderata

 finska tullsystemet just pa grund af sin moderation inbringat mer an det

 ryska, i forhallande till innevanarantalet nastan 31/2 gang sa mycket,
 efter de sista arens medeltal 13 a 14 mark per individ i Finland mot 4
 i Ryssland. Olampligt h6ga tullar infora dessutom osunda vanor, smugg-
 ling o. d., i folklifvet, men hvad varre ar, foretagsamheten och den sunda
 spekulationen forkvafvas.

 Exportens sammansattning ha vi redan ofvan varit i tillfalle om-

 namna, mest skogs- och akerbruksprodukter samt nagra fabriksvaror.
 Dess slutsumma anges 1899 till nastan 185 millioner mark; importens
 daremot for samma ar till 251 millioner mark. Dessa siffror ha okat
 ansenligt pa de senaste aren, och det behofver val ej erinras om att
 den senare siffran kan anses relativt exaktare an den forra, eftersom de

 inf6rda varorna battre kontrolleras an de utforda. Inforseln I899 sam-
 mansattes vasentligen af foljande varor: spannmal for 59 mill. mark, daraf

 storsta delen brodsad, men ocksa hafre och majs; kott och amerikanskt
 flask for 6fver 7 mill.; hudar, skinn for 8,7 mill.; kolonialvaror (sarskildt

 sockret tilltagit) for 23,5 mill.; dryckesvaror for 6 mill., potatis och andra
 vaxtamnen for 7 mill.; garn, vafnader, fardiga klader for 27 mill.; malm,
 mineralier for I0,6 mill., metaller och metallarbeten fbr 22,8; maskiner och

 maskindelar for I8,2 mill., fartyg for 7,7 mill.
 De varor, som framst okat, tillhora konsumtionsartiklarne, och en

 sa sammansatt import maste vara ett godt tecken pa, att valstandet och
 kopkraften hos bredare lager af befolkningen vasentligt forbattrats under
 de senaste aren.

 Handelsomsattningen I899 med de olika landen fordelar sig sa,
 att den, som naturligt ar, ar st6rst med Ryssland (total I40 mill. mark,
 85 mill. imp., 55 mill. exp.) Att den med detta land blifvit sa stor, beror
 afven pa konstlade anordningar. Finland lamnar tullfrihet at vissa ryska
 varor, Ryssland satter lagre tull for vissa finska, for hvilkas mangd dock

 en viss maximigrans vanligen ar satt. Men den viktigaste anledningen
 ar, att vissa eftersokta varor i Finland belaggas med mindre tull, om de
 importeras fran Ryssland, an om de tas fran nagot annat land. En

 i86
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 dylik sarstillning vore ju f6r det importerande landet f6rminlig, om
 varornas kvalitet pa olika produktionsorter vore densamma, t. ex. i fraga

 om rasocker eller fotogen.

 Den nast storsta omsattningen har Finland med England, som
 dock faktiskt ar storre afnamare an hvad siffrorna (total 95,5 mill., imp.

 4I,3 mill., exp. 54,2 mill.) visa, ty exempelvis smor uppk6pes af danskar
 som mellanhinder, fastan dess destinationsort egentligen ar England, Med

 Tyskland ar det omsattning pa 97,5 mill. hvaraf importen beloper sig till
 8I,5 mill. till stor del beroende pa att tyskarne aro mellanhander for t. ex.

 kolonialvaror. Med ofriga land ar omsattningen betydligt mindre. Fran
 Sverige importeras f6r I3,5 mill. och det exporteras dit for 7 mill., till-
 sammans saledes 20,5 mill. mk. Siffrorna ha gatt ned, sedan de svenska
 tullarne h6jts. Omsattningen med Danmark ar salunda hogre an med
 Sverige.

 Detta varubyte sker, f6r sa vidt det gar sjoledes, till en icke obe-

 tydlig del med finska fartyg. Ar I899 importerades 60 ?/o med finska,
 40 ?/o med utlandska fartyg, daremot skedde exporten till nagot mer an
 halften med utlandska fartyg.

 ;:

 Finlands penning- och bankvasen ar numera fortraffligt organi-
 seradt. Efter ha haft manga svarigheter att arbeta med1 ordnade man
 myntvasendet f6rst genom inforande af silfvermyntfot och sedan genom
 lagen 1877 af guldmyntfot. Guldmyntet ar dock lika litet i Finland som

 i Sverige ute i rorelsen. Detta ligger i bankens kallare och omsattningen
 formedlas genom banksedlar. Dessa finnas till fyra olika valorer, 5, 0o,
 20 och 500 mark.

 Sedlare utgifvas uteslutande af Finlands bank, en princip, som
 Frederiksen icke anser odeladt lamplig. Han anser tvartom att en delning
 af varden om cirkulationsmedlen och kreditens elasticitet vore att fore-

 draga. Emellertid upphorde banken I886 att ge ranta pa deposita. Da
 f6rfattaren framhaller detta som exempel till efterfoljd f6r Sveriges riks-

 bank, beror detta tydligen pa, att han ej foljt med var senaste banklag-
 stiftning.

 Genom lagen af '9/x 1867 infordes de annu gallande grunderna
 for Finlands banks f6rvaltning. Den skotes under standemas garanti af

 1 Jfr D. Davidsons framstallning i denna tidskrift arg. I90o med anledning af
 J. V. Tallqvists bok, Bidrag belysande det svenska myntets historia i Finland sedan ar I808.
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 deras fullmaktige, som efter direktionens forslag afgor om rantefot och
 diskonto. Den utofvande myndigheten, direktionen, utnamnes af kejsaren
 efter senatens f6rslag i fraga om ordf6randen, annars efter standernas for-

 slag. Revisorer viljas af standerna och bankoutskottet granskar under
 riksmotet forvaltningen. Andringar i banklagen foretagas af standerna
 med regeringens samtycke. Banken ledes numer efter affarsmassiga och
 bankmassiga principer och ej sasom forr som >>valgorenhetsinrattningo.
 Den har 14 filialkontor och har bildat betydande reservfonder.

 Jamte Finlands bank finnas flere privatbanker, af hvilka flere upp-

 statt i den sista uppsvingsperioden efter 1895 och andra darunder betyd-
 ligt vidgat sina grundfonder. De sta under statskontroll och likna i sina
 affarsprinciper mycket de skotska bankerna, ett banksystem, om hvilket

 det ju blifvit sagdt att det vid sidan af folkundervisningen forvandlat ett
 barbariskt folk i ett vildt land till ett sadant, som star lika h6gt som
 hvilket som heist annat, om ej h6gst af alla.

 Har kunna vi ej i detalj folja de enskilda bankernas framgangar,
 liksom ej heller den intressanta framstallningen af Finlands ekonomiska
 utveckling under de sista 50 aren i forhallande till den allmiint europeiska

 med sin af harda kriser periodiskt afbrutna historia. For att dock ge en
 forestallning om hvad som skett i Finland, for sa vidt det kan matas med

 banksiffror, lamna vi nagra siffror om bankernas stallning vid slutet af
 aren I879, 1889, 1899 i millioner mark.

 Aktiva:
 879 889

 I879 1889

 Guld ......... 17 22
 Silfver ........ 9 3
 Statspapper, obliga-

 tioner och utland-

 ska fordringar .. I6 29
 Lan, kassakreditiv,

 vaxlar .......25 33
 Fast egendom .... - I
 Diverse

 Finlands

 1899
 21

 2

 45,s

 55,5
 I

 bank:

 Passiva:

 Utelopande sedlar .
 Andra a vista forbin-

 delser ...

 Skuld, som amorte-
 ras ... .

 Grundfond ...

 Reservfond .....

 Innestaende vinst .

 . . . . . . 3 2 I

 Summa 70 90 I26

 1879 1889 I899

 37 55 73

 8 8 I7,s

 4

 6

 9

 8

 3

 IO

 7

 7

 I

 IO

 I6,51

 8

 Summa 72 90 126

 1 Reservfonden senare okad till 23 314 mill,
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 De enskilda bankerna:

 Aktiva: 1879 I889 -899 Passiva: 1879 1889 1899
 Kassa ........5. 5 8 Io Aktiekapital och re-
 Tillgodohafvande hos servfond ....... 5 i8 53

 utlandska korr. och Deposita........ 27 77 282
 vaxlar pa utlandet 3 I6 22 I lopande rakning . . 6 I3 19

 Obligationer ..... 8 15 28
 Inlandska vaxlar . . . 6 37 124
 Ln .......... II 21 85
 Kassakreditiv och 16-

 pande rakning. . . 8 I7 93
 Fast egendom .... - I 8

 Summa 51 115 370 Summa 48 Io8 354

 Andra penningeinrattningar af samma slag som annorstades finnas

 ocksa i Finland: hypoteksanstalter, lif- och andra forsakringsanstalter samt
 sparbanker. De sistnamnda voro I899 till antalet I88 med 133,000 bocker
 och 72 mill. mk insatta. Detta g6r per bok i medeltal 542 mk mot 396
 mk 1880, men da funnos blott 36,000 konton och 141/2 mill. mk insatta.

 - Som en rest fran forna dagar existera annu sockenmagasin med utla-
 ning af spannmal till sadd och under nodar.

 Finland ar af naturen synnerligen gynnadt i fraga om samfardsels-

 vagar och ager ett utveckladt landsvagsnat, 44,000 km. med en beraknad
 anlaggningskostnad af 220 mill. mk. Sedan for 40 ar sedan den f6rsta
 jarnvagsbiten fullbordades, har jarnvagar byggts i olika afven fattigare
 delar af landet. Dessa agas i hufvudsak af staten, endast nagra bibanor
 af enskilda. Nu finnes omkring 3,000 km. for en samlad anlaggnings-
 kostnad af mellan 260 och 280 mill. mk. Af dessa har halften anskaffats

 genom lan, resten tagits fran de lopande inkomsterna. Trafiken har pa
 alla omraden gatt framat, afven om totalafkastningen gatt ner sa fort en

 ny bana i aflagsnare fattiga trakter oppnats.

 Postvasendet ar fullt modernt organiseradt, emellertid har det I890

 lagts under rysk ofverstyrelse och nyligen ryska frimarken inforts. Post-

 inkomsterna ga dock fortfarande till finska statskassan. Vidunderliga
 rykten om planlagda ingrepp i korrespondensfriheten ha emellanat dykt
 upp. Telegrafen, som upprattats af ryska staten i f6rsvarsandamal, ar
 relativt obetydligt utvecklad och taxorna hoga. De olagenheter, som kunna

 folja haraf, undanrojas af de finska statsbanoras telegraf och ett billigt
 val organiseradt telefonvasen (infordt 1882), omkring 300 centralstationer
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 och 4,700 km. dubbeltradiga interurbana ledningar funnos redan i slutet
 af ar 1898. >)Telefonens anvandande har trangt in i sederna och den
 spelar den st6rsta roll i det ekonomiska sa val som i det sociala och in-
 tellektuella lifvet Den ar ett af de vackraste bevisen pa landets civi-
 lisation >>.

 Hvad statshushallning och offentliga bordor betraffar intar Fin-
 land en gynnsam plats bland Europas nationer. Dess finanser aro goda,
 det sorjes liberalt for utvecklingen, och budgeten, som balanserar med en
 beraknad slutsumma pa 83,584,0001 mk i medeltal for femarsperioden
 190--04, visar 6fverskott. Staten har stora reservfonder och stora egen-
 domar. Den i forhallande till statstillgangarna obetydliga statsskulden ar
 placerad uteslutande i produktiva foretag.

 I forhallande till en sa pass stor slutsumma spela rantor och
 amortering samt anslagen till krigsmakten en markligt liten roll. Det var

 salunda ej underligt att senaste landtdag kunde visa sig sa tillmotesgaende
 i fraga om anslagskraf till den senare, som den verkligen gjorde.

 Budgeten erbjuder inga markliga nyheter. Daremot ar intressant
 att se hurusom kontrollen skarpts genom en forordning af 1899 att trada
 i kraft fran och med 1901. Man har utarbetat denna under manga ar,
 och det ar val den praktiska bankerfarenheten hos de senaste cheferna
 for senatens finansexpedition fore senatens rekonstruktion 1899, som fort

 fram en sa monstergill organisation 2. Genom denna har man natt en full-
 standig centralisation af statens medel. Fran alla kassor inbetalas allt,
 som ej behofves for de lopande utgifterna, pa lopande rakning hos Fin-
 lands bank eller pa orter, dar denna ej har filialkontor, hos enskild bank.

 Ingen kassa far ens dag till dag behalla mer an 50,000 mark. Pa gemen-
 sam lopande rakning anvisar sa val statskontoret som lanstyrelserna; de
 senare inlamna speciferad redogorelse for insattningar och uttag till det
 forra. Alla kassor revideras en gang i manaden. Man har harigenom
 velat komma till en lika sa val ordnad administration som i andra mo-

 1 Hvad denna siffra betriffar, ar att marka, att man i Finland liksom hos oss inrak-
 nar bruttosummora fran de affirsf6retag t. ex. jamvagame, staten drifver, i budgeten.
 Frederiksen anser, att omkostnadema aldrig borde medtagas, utan endast nettovinsten.

 2 Afven efter rekonstruktionen I899 har man s6kt fa chefer, som haft praktisk bank-
 erfarenhet, men har tydligen ej varit sa lycklig i valet. Den nuvarande anses sasom kon-
 trollant och ordforande i f6rvaltningsradet i finska jordbruks- och industribanken varit val-
 lande till bankens obestand (betalningsinstallelse h6sten I9oo, konkursans6kan varen 1902)
 och har i februari i ar liksom 6friga medlemmar af bankens styrelse och rad samt kontrol-
 lanter atalats af 6 aktieagare (jfr en korrespondens i G6teborgs Handelstidning 141/ I902).
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 derna konstitutionella stater. Sakerligen kommer icke ett mindre heder-
 ligt ambetsmannastand an det, som genomfort denna reform - som har
 endast i allmanna drag kunnat antydas - att hysa samma aktning for
 denna organisation, som den danska nationalekonomen.

 I slutkapitlet om Finlands styrelse och framtid lamnas en kortfat-

 tad redog6relse for styrelsens karaktar, forvaltningsorganisationen, kyrkan,

 skolvasendet, foreningsvasendet, som numera ar starkt begransadt, sprak-

 fragorna m. m. hvilket allt f6r svenskar torde i sina hufvuddrag vara kandt.

 I fraga om landets framtid hanvisar Frederiksen till den storartade

 utvecklingen pa alla omraden och icke minst det ekonomiska. Visserligen
 ter sig denna alldeles ovanligt lysande, darf6r att de sista siffror och upp-

 gifter, som varit honom tillgangliga, harstamma fran ett kulmenar i en
 uppsvingsperiod. I Europa hafva de goda aren foljts af svara kriser, till
 hvilka vi ej sett motstycke pa kanske de senaste 30 aren. Harda tider
 ha kommit ocksa f6r Finlands ekonomiska lif, men huru mycket som
 framkallats af den - man skulle vilja saga - lagbundna reaktionen efter
 uppsvingsperioden och huru mycket som berott pa den af februarimani-

 festet framkallade politiska situationen, darom torde vara svart att doma.

 Det primara statistiska materialet for senare tid an I899 ar annu ej till-
 gangligt. F6rst nar detta foreligger, torde nagra af de viktigaste forut-
 sattningarne for att kunna komma till en asikt i denna svarlosta fraga
 forefinnas.

 Sune Ambrosiani.
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